
Dodatek k Vnitřnímu řádu ŠJ MŠ 
Provoz školní jídelny s platností a účinností 

od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 
 

Mateřská škola Na Zbořenci 7, Praha 2, 120 00 se sídlem Resslova 10/308, Praha 2, 120 00 
 

Z důvodu prevence šíření Koronaviru je provoz ŠJ upraven dle pokynů a doporučení 
MŠMT a Ministerstva zdravotnictví České republiky (dle metodiky Provoz škol 
a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, Praha, 
zpracováno ke stavu ke dni 24. srpna 2020). Dále se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. ze dne 
25. února 2005 o školním stravování a dalšími hygienickými předpisy. 

1. Zákaz vstupu rodičů do prostor školní jídelny. 

2. MŠ neposkytuje dietní stravování. Lze uzavřít Smlouvu o individuální úpravě jídla 

s možností vynechání některé suroviny bez náhrady ze strany rodičů (např. 

vynechání posypu sýra). 

3. Kontakt s kanceláří ŠJ, pokud možno omezen na telefonický (224 923 582) či e-

mail (jidelna.ms@zsressl.cz). 

4. Případné přeplatky se budou vracet dětem odcházejícím, ostatní si mohou zažádat 

telefonicky či e-mailem. Přeplatky se automaticky převádí do dalšího školního 

roku. 

5. Při nepřítomnosti je nutné odhlašovat obědy do 13:00 předešlého pracovního dne. 

6. Odnos dotované stravy s sebou první den nemoci dítěte je uskutečňován. Výdej je 

prováděn do jednorázových obalů. Rodiče stravu vyzvedávají v čase od 11:00 až 

11:20 a nevstupují do prostor ŠJ.  Strava je určena k okamžité spotřebě. 

7. Strávníci si před jídlem pečlivě myjí ruce mýdlem. Na úkon dohlíží učitelky MŠ. 

8. Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy pokrmy ani nápoje 

nenabírají, neberou si ani příbory ze zásobníků, je zrušena forma bufetu. 

9. Personál kuchyně nepřichází do kontaktu s dětmi. 

10. Typ stravování POLODENNÍ/CELODENNÍ stravování lze měnit měsíčně po 

předchozí domluvě. 

11. Je zrušen odnos odpolední přesnídávky v čase 12:00 až 13:00. Dle § 2 odst. 9 

vyhlášky č. 107/2005 Sb. jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují 

strávníci v provozovnách školního stravování. V případě dřívějšího vyzvednutí 

dítěte nelze stravu vydat s sebou. 

 
Datum: 1. 9. 2020 
 
 
--------------------------------                         ---------------------------- 
pověřená vedením MŠ                                 hospodářka ŠJ  


